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In memoriam
Jolanda Willemsen – van Veldhoven
1963 – 2019

Op woensdag 27 maart 2019 bereikte ons het
droevige bericht dat in de vroege ochtend ons zeer
geliefde medebestuurslid Jolanda op 56 jarige
leeftijd is overleden.
Jolanda was vanaf 1991 lid van onze vereniging. Ze is
de afgelopen 10 jaar het oneerlijke gevecht
aangegaan met de verschrikkelijke ziekte kanker.
Deze strijd heeft zij ondanks al haar vechtlust helaas
moeten verliezen.
Jolanda heeft vanaf 2003 tot heden deel uitgemaakt van het bestuur van onze
vereniging.
In 2004 nam zij het penningmeesterschap van onze vereniging op zich. Deze
taak heeft zij tot vorig jaar met volle inzet verricht.
In 2018, na 14 jaar penningmeesterschap, gaf zij deze taak in vol vertrouwen
over. Vanaf dat moment nam zij de rol van 2e penningmeester op zich zodat
zij de nieuwe penningmeester tot zelfs zeer kort voor haar overlijden heeft
kunnen adviseren en daar waar nodig heeft kunnen assisteren.
De vereniging verliest een zeer betrokken en enthousiast bestuurslid die bij
vele binnen onze vereniging een groot gevoel van dankbaarheid oproept.
Mede door haar, soms zeer persoonlijke, betrokkenheid bij de leden heeft
Jolanda bij velen een speciaal plekje mogen vinden .
Jolanda zal voor altijd in onze herinnering voortleven. Zeer zeker ook binnen
het bestuur gaan wij ons uiterste best doen op de door haar ingeslagen weg
door te gaan.
Wij zullen haar vanaf nu voor altijd moeten gaan missen.
Als bestuur wensen wij Wilco, Martijn, Mel, familie en vrienden heel veel
sterkte toe met dit enorme verlies.
Het bestuur.

